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Představujeme akciovou společnost EKO-KOM
Je to autorizovaná obalová společnost, 

která zajišťuje sdružené plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadu z obalů, 
které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., 
o  obalech ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů mají podle zákona, osoby, 
které uvádějí obaly nebo balené výrobky 
na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, 
importují do ČR nebo prodávají. Tyto osoby 
mohou pro splnění těchto povinností uzavřít 
Smlouvu o sdruženém plnění se společností 
EKO-KOM, a. s.

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené 
plnění povinností zpětného odběru a využi-
tí odpadů z obalů prostřednictvím systémů 

tříděného sběru v obcích a prostřednictvím 
činnosti osob oprávněných nakládat s odpa-
dem. To znamená, že společnost EKO-KOM, 
a. s., fyzicky nenakládá s obalovým odpa-
dem, ale podílí se zejména na financování 
nákladů spojených se sběrem, svozem, třídě-
ním a využitím obalového odpadu.

Vychází přitom ze dvou zákonných povin-
ností: Dovozci, plniči, distributoři a malo-
obchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly 
nebo balené výrobky, mají dle zákona o oba-
lech povinnosti zpětného odběru a využití 
odpadu z obalů.

Obce a města mají dle zákona o odpa-
dech, povinnost třídit a využívat komunální 
odpad, jehož součástí jsou také použité oba-
ly. Na jedné straně společnost EKO-KOM, 
a. s., uzavírá „Smlouvy o  sdruženém plně-
ní“ s osobami, které uvádějí obaly na trh 
či do oběhu. Na základě tohoto smluvního 
vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů 
a přijímá platby, jejichž výše je závislá na 
výši vykazované produkce obalů. Na straně 
druhé společnost EKO-KOM, a. s., uzaví-
rá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osoba-
mi oprávněnými nakládat s odpadem.

Tyto subjekty mají poté povinnost vést 
evidenci o množství zpětně odebraného a 
využitého odpadu z obalů, na základě které 
společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finanč-
ními prostředky na systémy sběru, třídění a 
využití obalového odpadu.

ekokom.cz

Jen holá planina zůstala po bývalé staniční budově nádraží Podlesí. Vedle strážního 
domku, skladiště a lampárny tak padla za oběť demolici, kterou si objednal majitel objektů 
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Poslední stojící zde stojící ruina obytného domu je 
ve vlastnictví Českých drah, a. s. Cestujícím zatím slouží provizorní plechový přístřešek, a 
to až do doby, než budou, podle záměru SŽDC, postaveny nové zastávky Malá Morava a 
Vojtíškov.          Foto Arnošt Juránek

Využijte
obecní dotace

Do 28. února 2015 mohou spolky, sdružení, 
ale i fyzické osoby, které pracují na území 
obce s dětmi, mládeží nebo sociálně potřeb-
nými osobami, požádat obec o finanční pří-
spěvek.

Více informací a závazné formuláře žádostí 
jsou zveřejněny na www.obecmalamorava.cz

Vyzvednout si je můžete také na obecním 
úřadě.

Autobusová 
změna

S platností nového jízdního řádu je ome-
zena dálková autobusová linka č. 195101 
Praha - Jeseník.

Autobus, který přijíždí na zastávku Malá 
Morava v 10:01 hod. a pak pokračuje do 
Hanušovic a Jeseníku a na zpátky z Jesení-
ku přijíždí ve 13:02 hod. a pokračuje do Krá-
lík a Prahy, bude jezdit jen o letních prázd-
ninách, od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Petr Mahel

Inspirace od sousedů
I v odpadovém hospodářství je možné se 

inspirovat. Třeba hned u nejbližších sousedů 
– obce Dolní Morava. Tam se například roz-
hodli, že budou za třídění plastového odpa-
du své občany odměňovat.

Od začátku roku 2015 budou ti občané, 
kteří třídí plastové obaly a nápojové karto-
ny do pytlů, odměňováni za každý kilogram 
odevzdaného vytříděného plastu a nápojo-
vého kartonu 2 korunami. Odměna se bude 
za celý rok 2015 načítat a bude v roce 2016 
odečtena od poplatku za svoz komunálního 
odpadu.

Plasty a nápojové kartony lze dávat do 
jednoho pytle!

Podmínky programu odměny:
- plasty budou odevzdávány výhradně 

v  průhledných pytlích, které si lze vyzved-
nout na obecním úřadě,

- pytle budou odevzdávány zásadně plné 
a zavázané,

- každé pondělí budou pytle zaměstnanci 
obecního úřadu sbírat. Je nutné pytel přista-
vit poblíž místní komunikace,

- v případě více obyvatel v jednom domě, 
kde bude tříděn odpad, je nutné pytel popsat 
lihovým fixem svým jménem,

- PET láhve a nápojové kartony budou 
sešlápnuté.

V případě porušení pravidel, nemusí být 
pytel odvezen nebo nebude připsána odměna.

Zdroj: Obecni zpravodaj
obce Dolní Morava
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Kompostéry
Upozorňujeme všechny, kteří mají zájem 

o domácí kompostéry na třídění biologicky 
rozložitelného odpadu zdarma, aby kontak-
tovali pracovnici obecního úřadu paní Mar-
kétu Zahradníčkovou na telefonním čísle 
583 240 161.

Kompostérů jej již pouze omezené 
množství a proto neváhejte!

Obec Malá Morava

Možnost přivýdělku na venkově - II
Vážení čtenáři,
         reagujeme na ohlasy, kterých se 

nám dostalo na náš první projekt Možnosti 
přivýdělku na venkově.

Pro druhou sérii jsme si pro změnu vybrali 
něco z rostlinné říše a vybraly jsme rostlinu 
u nás poměrně velmi známou. V minulosti 
zamezila hladomoru a umožnila zavedení 
změny v pěstování rostlin – tzv. trojpolní 
systém (někdy též trojhonný systém). Pole 
se rozdělilo na jař, ozim a úhor, byl tak ome-
zen rozsah neplodného úhoru. V malé době 
ledové, trvala přibližné mezi 14.-19. stoletím 
a její vrchol byl ve století 17., lidé raději umí-
rali hladem, než by tu plodinu jedli. Kdyby 
tomu bylo jinak a oni ji jedli, nemusela být 
tzv. francouzská revoluce a její následky 
pro Evropu by se nekonaly. Tehdejší Evro-
pa byla silně křesťanská. Protože jedlá část 
naší plodiny vyrůstá pod zemí, říkávali o ní 
křesťané, že je to dar od Ďábla. O obilí se 
říkávalo, že roste k nebi, proto je to dar od 
Boha. A jen ten se může konzumovat. Ale 
tento boží dar měl jednu velkou nevýhodu 
– těžko snášel studené počasí.

Tak nakonec Evropany zachránila před 
hladomorem plodina od domorodců z Ame-
riky. Přesto se k nim Evropané nezachovali 
vlídně. Okrádali je a mučili. Vše kvůli zlatu. 
Zavlekli k nim i neznámé nemoci, jako třeba 
plané neštovice. To mělo za následek vymře-
ní celých tamních domorodých kmenů.

A právě středoameričtí indiáni tuto plodi-
nu pěstovali.

Cože? Už víte, o jakou plodinu jde? Ano, 
jsou to brambory.

I když se v dnešní době jejich pěstování stá-
le více přesouvá do nížin, má u nás na horách 
stále své místo. V našem novém projektu se 
budeme věnovat právě jejich pěstování, a to 
s malým množstvím chemických postřiků, 
ale velkou rozmanitostí druhů. Do projektu 
bychom rádi zapojili i více lidí. Pokud máte 
zájem o spolupráci, ozvěte se nám.

Připravil
Petr Mahel

Veřejná doprava
aneb U nás doma v Kocourkově

Náš občan už si zvykl, že si ve veřejné 
dopravě připadá jako v pohádkovém Kocour-
kově. Už ho nerozhází, že jedou dva autobu-
sy jedním směrem skoro prázdné, ale jak se 
dostat včas do práce do Králík... To neví.

Ale člověk se nestačí divit, co dalšího ho 
ještě překvapí.

Tak například v listopadu jsem jel vlakem 
z Podlesí do Lichkova. Cestou na kopec do 
Červeného Potoka mě potkalo něco, co mě 
nutilo k zamyšlení, jestli jsem si koupil lís-
tek na jízdu vlakem nebo na atrakci. Krátce 
po tom, co jsem na zastávce Podlesí nastou-
pil do vlakové soupravy 814+914 (REGIO 
NOVA - žlutozelené barvy), jsem po krátké 
době uslyšel, jak kola prokluzující a z okna 
jsem mohl v klidu pozorovat, při té rychlosti, 
kterou jsme se šinuli vpřed, co se děje v trá-
vě. V Lichkové měla tatáž souprava jet zpát-
ky do Hanušovic, ale to strojvedoucí nechtěl 
riskovat, tak ji vyměnil za starý dobrý moto-
rák řady 810. A tak starý vůz, který by měl 

dřímat už někde v muzeu, udělal lepší služ-
bu, než ten zmodernizovaný.

Jenže ten náhradní nemá prostor pro 
invalidní vozíky. Takže jen proto, aby do 
Hanušovic na mokrém listí na kolejnicích 
vůbec vlak dojel, musely dráhy porušit slib, 
daný jízdním řádem.

Po šesté hodině večerní už je snaha dostat 
se z Dolní Lipky k nám velkou komplikací. 
To se musí odtud nejprve jet v 18.45 autobu-
sem do Lichkova, odkud za deset minut jede 
dálkový spoj Praha – Jeseník, který bohužel 
v Dolní Lipce nestaví, i když je to na tra-
se. Pro zajímavost - lístek z Dolní Lipky do 

sousedního Lichkova stojí 19 Kč(!) a naproti 
tomu z Lichková na zastávku Malá Morava, 
pohostinství „jen“ 26 Kč.

Dalším nedostatkem je, že je problém udě-
lat zastávku pod Zlatým Potokem. Obyvatelé 
této naší vesnice a občané Horní Hedeče tak 
musí chodit 2 km na nejbližší autobusovou 
zastávku. A to jim autobusy jezdí doslova 
kolem oken.

To není kritika, jen poukázání na nedo-
statky, které veřejná doprava u nás ještě 
stále má.

Petr Mahel



DEVÍTKA č. 1/2015 - 3

Vytřídit se dá i srnčí a kančí hlava

Kde jsou ty časy, kdy byl leckterý produkt k dostání pouze od jediného výrobce? Dnes máme 
naštěstí možnost volby, a to nejen ve zboží, ale i mezi jeho výrobci. A ti se předhánějí, jak 
zaujmout naši pozornost. Nejen cenou, ale i obalem. Také naše poštovní schránky jsou plněny 
všemožnými reklamními letáky. Prostě žijeme v době rozmachu tržní ekonomiky.

Snahu výrobců upozornit na sebe a svůj výrobek vítáme, ale každá mince má dvě strany. Díky 
obalům a reklamě vyprodukujeme každoročně více a více odpadu. Ten se dá třídit, aby mohla být 
tato cenná surovina znovu využita ve výrobě. Kontejnery na tříděný odpad najdete i v naší obci. 
Přesto se mezi lidmi stále říká, že třídění je k ničemu, protože stejně všechno skončí na skládce.

Jeli tomu skutečně tak, tak na to jsme se zeptali pana Roberta Jílka, ředitele firmy Služby 
města Králíky, s. r. o., který pro obec Malá Morava provádí svoz komunálního a tříděného 
odpadu.

Jaký odpad produkují občané na 
Malomoravsku a v jakém množství?

Dá se říct, že stejný jako jinde, kam naše 
vozy zajíždějí. Pro ilustraci si vezměme sou-
hrnná čísla odvezeného odpadu z vesnic, 
náležejících pod obec Malá Morava za uply-
nulý rok. Kompozitních obalů, tz, tetra-pak, 
bylo 0,349 tun, obalů obsahujících zbytky 
nebezpečných látek 0,3 t, pneumatiky – 0,3 t, 
stavební materiál obsahující azbest – 1,79 t, 
papír a lepenka 5,952 t, sklo – 10,94 t, plasty 
– 7,841 t, směsný komunální odpad – 121,316 
tun, objemný odpad, jako je např. nábytek – 
11,18 tun. Celkem se ty z území Malé Moravy 
odvezlo v roce 2015 159,968 tun odpadu.

Jak třídí malomoravští producenti 
odpadu v porovnání s jinými obcemi, 
pro něž svoz také vykonáváte?

Na Malé Moravě máte velké nedostatky 
především v třídění plastů, kdy se od vás 
vozí především PET-láhve, ale naopak téměř 
chybí drobnější odpad, jako jsou mikrotenové 
sáčky. Velmi málo je i papíru a papírových 
obalů, v porovnání s množstvím reklamních 
letáků a jiných tiskovin, které dostáváte do 
schránek. Vezmeme-li v průměru množství 
vytříděného odpadu na jednoho obyvatele 
obce Malá Morava, je to velmi málo.

Co se děje s vytříděným odpadem, kte-
rý od nás odvezete?

U nás na SMK se znovu třídí, a to proto, 
aby se mohl dál využít jako zdroj surovin. 
Papír se třídí na tři kategorie – časopisy, kar-
tony a směsný papír. Sklo od vás získáváme 

jen barevné. Jiná situace je u plastů, které se 
ještě jednou přetřídí do čtyř základních kate-
gorií a ty pak dále ještě do různých skupin. 
Jde o fólie, které se třídí do pěti skupin, PET-
lahve do čtyř skupin, pak jsou to tzv. duté 
obaly, například obaly od šampónů, a nako-
nec tvrdé plasty, kam patří například hračky 
nebo plastové nádoby jako kbelíky apod.

A musíme třeba z plastového obalu, 
než jej vhodíme do kontejneru, odstra-
nit papírovou etiketu?

Ne, to nemusíte.
Kdo platí náklady spojené s tříděním 

komunálního odpadu?
Tyto náklady se pokryjí prodejem již vytří-

děných surovin pro průmyslové zpracování. 
Obce platí jen za svoz odpadu, ale rozhodují 
o  tom, kolik a na jakých místech bude kon-
tejnerů na tříděný odpad.

Kdo od vás vykupuje takto vytříděné 
suroviny pro opětovné zpracování?

Sklo především Sklárny Bohemia, papír 
vykupují Papírny ve Štětí, u plastů jsou to 
hlavně různé firmy, které plast vyváží k dal-
šímu zpracování do Číny. Jsou to ale i menší 
a nepravidelní zákazníci. Záleží na tom, jaký 
je zájem trhu a o jakou surovinu je momen-
tálně zájem.

A jak jsou pečliví a poctiví občané ves-
nic Malé Moravy při třídění odpadu?

Myslím, že tak jako jinde. Občas se v kon-
tejnerech objevují i různé příměsi, které do 
nich nepatří. Jednou jsme z Malé Moravy při-
vezli například dvě deky. V jedné byla zaba-
lená srnčí hlava a v druhé kančí hlava.

Kolik na třídění odpadů zaměstnávají 
Služby města Králíky lidí?

Zatím čtyři. Ale chtěli bychom, aby jich 
bylo více. To však záleží na jiných. Přede-
vším ale na občanech, kteří odpad produkují, 
i na tom, jak jej budou třídit. Čím méně bude 
vytříditelného odpadu ve směsném komunál-
ním odpadu, tím méně budou muset platit 
i  obce za jeho odvoz na skládku, a tak budou 
moci ušetřené peníze využít jinak. Vytříděný 
odpad se tak nejenom znovu zužitkuje, ale 
budou moci vzniknout i nová pracovní místa 
pro jeho dotřiďování.

To, že obce vyváží stále ještě velké množství 
odpadu na skládku, se zcela zákonitě promítá 
i do výše poplatku, který za likvidaci komu-
nálního odpadu každoročně platíme. To, jak 
vysoký je, záleží na každém z nás.

Děkuji vám za rozhovor.

Za Devítku se vyptával
Petr Mahel

Tělovýchovná jednota Sokol Malá Morava
pořádá v sobotu 4. dubna 2015 od 19.30 hodin
v kulturním domě Malá Morava

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU.
K poslechu hraje skupina Protektor.
K dobré náladě přispěje i půlnoční
losování bohaté tomboly.
Vstupné 50 Kč
Srdečně Vás k návštěvě zvou pořadatelé.
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Sněžnické vdolky

Ředkvičkový 
salát

Ingredience: 250 ml mléka, 2 lžíce 
rumu, 1 vejce, 500 g polohrubé mouky, 
2 lžíce rozehřátého másla nebo Hery, 
2  lžíce cukru, 1/2 lžičky soli, 20 g čer-
stvého droždí.

Suroviny nandáme v uvedeném pořadí do 
nádoby z pekárny, zapneme program těsto. 
Po nakynutí těsta jej vysypeme z nádoby a 
zpracujeme vdolky obvyklým způsobem.

Ingredience: 3 svazky ředkviček, 
1  hlávkový salát, 1 pomeranč, 1 citron, 
svazek pažitky, lžíce cukru, 2 lžíce oleje 
- nejlépe slunečnicový, špetka soli.

Listy omytého salátu rozložíme do velké 
mísy nebo hned na talíře. Ředkvičky omy-
jeme a nakrájíme na tenké plátky. Pome-
ranč a citron omyjeme, oloupeme, zbavíme 
bílé slupky a nakrájíme na měsíčky. Kousky 
citrusů dáme do jiné misky, přidáme ředk-
vičky, dochutíme cukrem a solí, zakápneme 
olejem a promícháme. Citrusy pustí šťávu, 
proto není potřeba přidávat ani ocet ani 
více citronové šťávy. Připravený, promícha-
ný salát dáme na připravené salátové listy 
do mísy (nebo na talíře) a bohatě posypeme 
pažitkou.

Jen málokdo z nás odolává tak lahodnému sladkému pokušení, jako jsou koblihy. 
Nejtypičtější jsou v období masopustu, avšak díky své oblibě jsou k dostání v cukrárnách 
i  v  obchodech s potravinami po celý rok. Kde a jak byla první kobliha usmažena, je 
dodnes nejasné. Původ koblih má hned několik verzí, možná je v každé trocha pravdy.

I koblihy mají svou historii
Již staří Egypťané prý běžně smažili kob-

lihy. Také staří Ŕímané nazývali podobné 
kulaté pečivo „Globuli“, což v překladu zna-
mená kulička. Plnili je mákem, nebo medem 
a na koblihy měli dokonce vlastní recept. 
Původ koblih je asi nejvíc spojován s hlav-
ním městem Rakouska – Vídní. Poprvé je 
zde v roce 1690 osmažila, v době masopus-
tu, pekařka Cäcilie Krapf. Plnila je ovocnou 
směsí a nabízela ve svém obchodě pod jmé-
nem „Cillikugeln“. Později dostaly koblihy 
(německy Krapfen) jméno po ní.

Velmi často se vypráví příběh jednoho 
berlínského cukráře. Ten prý v roce 1750 
pekl první koblihy vojákům ve válce. Jelikož 
sám ve válce sloužil a střílel z kanónu, bit-
va ho od svého řemesla neodradila. Naopak, 

napadlo ho péct sladké pochoutky ve tvaru 
dělových koulí.

„Oliebollen“ nebo „Smoutebollen“ se nazý-
vají koblihy v Holandsku a v Belgii. Tam 
je dělají z rozinkového těsta a sypou mouč-
kovým cukrem. Americké koblihy „donuts“ 
jsou dělané z podobného těsta, kruhový tvar 
je posypán cukrem, barevným sypáním i 
čokoládovými kousky.

Typické koblihy jsou plněné meruňkovou 
marmeládou. Avšak jiný kraj, jiný mrav 
i jiné koblihy. Dnes se plní nejrúznějšími 
krémy. Čokoládovým, nugátovým, ořecho-
vým, vanilkovým. Podávají se teplé i stude-
né. Posypaná cukrem, se šlehačkou, někde 
dokonce i na slano.

Jakým dáváte přednost vy?

Jak se dělají ty nejchutnější koblihy a pracky

Těsto
Zaděláme kvásek z kvasnic, vlažného mléka, 

lžičky cukru a lžičky mouky. V teple necháme 
vzkypět. Rozměklé máslo, cukr a žloutky vyšle-
háme metličkou do pěny. Přidáme štamprli 
rumu a našleháme. (Neupíjet! Rum je důležitý, 
aby těsto nesálo tolik tuku). Smícháme s kvás-
kem a s moukou, do které jsme zamíchali 
špetku soli. Vše zpracujeme do těsta (vařečkou 
nebo v hnětači). Množství vlažného mléka, 
které zapracujeme do těsta, je závislé na kva-
litě mouky. Po důkladném vypracování je těsto 
hebké. Mělo by být vláčné, ne tuhé, aby se dalo 
rozválet. V míse, v teple, necháme těsto kynout, 
až zhruba ztrojnásobí svůj objem.

Vykrajování a náplně
Na pomoučeném vále těsto opatrně (to není 

těsto na pizzu) ručně zpracujeme a vyválíme do 
placky asi 1 cm na výšku. Vykrájíme, třeba skle-
ničkou, kolečka 5–7 cm, která dáme na pomou-

čený plech pod utěrku do tepla ještě nakynout.
Zbytek těsta znovu zpracujeme do placky. 

Rádýlkem ji rozdělíme na různé obdélníko-
vé patvary velikosti 5–7cm, a do každého 
patvaru uděláme rádýlkem z jedné strany 
dva až tři zářezy. Vzniknou tak jakési „prac-
ky“, které také dáme kynout do tepla.

Koblih je bez náplně uvnitř. Ovocný džem 
patří nahoru. Nicméně pokud někdo trvá 
na náplni (uznávám, že čokoláda uvnitř je 
lahůdka), postup je následovný: na vykrojené 
kolečko položíme čtvereček čokolády (třeba té 
na vaření, nebo cokoliv jiného), čisté okraje 
kolečka potřeme bílkem a přiklopíme dalším 
kolečkem těsta. Okraje po obvodě zmáčkne-
me prsty, čímž se velikost vzniklého kolečka 
poněkud zvětší a znovu skleničkou vykrojíme 
hezké kolečko, okraje se tak dokonale spojí.

Smažení
Smažíme v kastrolku na dobrém domácím 

sádle při teplotě kolem 170°C, ze sádla by 
se nemělo kouřit. V nouzi nejvyšší lze sádlo 
nahradit olejem nebo tukem na smažení, či 
kombinovat, ale sádlo je sádlo. V kuchařce 
je ještě varianta přepuštěném másle, má-li 
někdo chuť a trpělivost, pak tedy prosím… 
Výška sádla musí být taková, aby vhozené 
koblihy plavaly a nedotýkaly se dna. I při 
smažení necháme těsto stále hezky v teple 
pod utěrkou.

Při smažení postupujeme následovně: vez-
meme opatrně do ruky kolečko těsta, prstem 
vytlačíme doprostřed důlek a položíme důl-
kem dolů do sádla. Nasázené koblihy by měly 
na sádle volně plavat, přiklopíme pokličkou. 
Koblihy pod pokličkou krásně naskočí na výš-
ku cca 5 cm a za 1–2 minuty zespoda hezky 
zhnědnou. Odklopíme pokličku, koblihy oto-
číme a dosmažíme z druhé strany. Již nepři-
krýváme. Dohněda (správná je kaštanová 
barva) usmažené koblihy s krásným světlým 
proužkem uprostřed položíme na papírový 
ubrousek, důlkem nahoru. Necháme vsák-
nout do ubrousku přebytečné sádlo.

Do důlku dáme meruňkový džem a pocuk-
rujeme.

Pracky po usmažení obalujeme v mletém 
cukru s vanilkou, ani skořice není špatná. 
Ale těsto je tak dobré, že stačí jemně pocuk-
rovat.

Správný koblih je jako obláček, když ho 
roztrhnete, je to NIC obalené 2–3 mm těsta.

U nás na Slovácku sa jijú koblihy teplé 
přímo z plotny. Neustále sa čeká, kdy bude 
zas neco dosmaženého.

Tož veselý masopust!
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Tahle zima si s námi pěkně hraje – na 
Vánoce jsme mohli kapra grilovat na zahra-
dě a naopak na konci ledna přišly pořádné 
vánice. A to pak byla k úklidu sněhu každá 
ruka vhod.                       Foto Petr Mahel

Arriva spustila v autobusech 
bezkontaktní platby

Dopravní společnost Arriva spustila na 
třech autobusových linkách možnost bez-
kontaktní platby. Cestující tak za jízdenku 
mohou platit přímo v autobuse s pomocí pla-
tební karty Visa či MasterCard, bezkontakt-
ní nálepkou, chytrým mobilem nebo jiným 
podobným zařízením.

Bezkontaktní platby umožňují mimo 
jiných autobusy na linkách z Prahy přes 
Hradec Králové do Jeseníku. Celkem je bez-
kontaktními terminály vybaveno deset auto-
busů společnosti.

„Výběr linek pro spuštění ostrého provozu 
bezkontaktních terminálů souvisel s mož-

ností vypravovat tyto autobusy z jednoho 
bodu, kterým je Jeseník a zároveň pokrýt 
prakticky celé území republiky,“ vysvětlil 
ředitel Arrivy Daniel Adamka.

Do konce letošníhorokuby měly být bez-
kontaktními terminály vybavené zejména 
autobusové spoje v Olomouckém kraji. Podle 
Adamky zejména v tomto kraji projevili ces-
tující o tento způsob odbavení zájem. Dále 
by společnost ráda vyzkoušela technologii v 
městské dopravě v nějakém menším městě 
a tyto zkušenosti poté uplatnit ve větších 
městech.

Zdroj: Arriva

Naši jubilanti
V listopadu oslavili

pan Helmut HOMOLA 70 let
a pan Vojmír KUBA 80 let,

v lednu oslavila

paní Anna ŠEBKOVÁ 80 let

a v únoru slaví

paní Helma KÖHLEROVÁ 75 let.

Všem jubilantům blahopřejeme.

VII. ročník Čuprdrinkdown na Vysoké
„Loňský vítěz titul neobhájil“

V podvečer druhého vánočního svátku 
– 26. 12. 2014 – zasedla v malebné hospůdce 
„U Élišky“ na Vysoké zkušená jedenáctičlen-
ná odborná porota, aby ohodnotila letošní 
vzorky soutěže „Čuprdrinkdown“. Hodnoce-
ní probíhalo v nejvyšším utajení.

O titul v VII. ročníku jedné z nejpres-
tižnějších soutěží na Vysoké se ucházelo 
17  zástupců rodin chatařů, chalupářů a 
poprvé v tomto roce i přespolních účastní-
ků. Degustace se řídila přísnými pravidly a 
zásadou utajení původu slivovic. Jednotlivé 
ochutnávky byly očíslovány. Porotci hodno-
tili kvalitu, chuť a vůni donesených vzorků 
slivovice. Soutěžní kola uváděl pan Karel 
Reichl s nejmladší hosteskou – vnučkou 
Veronikou.

Po skončení koštu členové poroty, orga-
nizátoři akce a další milí hosté zasedli ke 
společnému stolu a u dobrého občerstvení 

a chutného pohoštění si vyměňovali bohaté 
zkušenosti z páleničářské praxe, doplněné 
zajímavým vánočním vyprávěním, veselými 
příhodami i vtipy. Radostná nálada prolína-
la celým svátečním večerem.

A jaké byly výsledky?

Vítězná slivovice byla vyhlášena orga-
nizátorem akce ve 20 hodin. Zlato získala 
slivovice od majitele pana Libora Lužíka, 
stříbro putovalo k panu Luďku Svobodovi a 
bronz obdržel pan Jaromír Straka. Vítěz roz-
hodl o další konzumaci zbytků slivovice ve 
prospěch ostatních soutěžících, rozhodčích a 
diváků. Loňský vítěz této soutěže, chalupář 
Jaroslav Piskoř, titul bohužel neobhájil.

Velký dík a ocenění patří organizátorům 
této akce za příjemné prostředí, skvělou 
organizaci a přátelskou atmosféru při pose-
zení v jejich hospůdce.

Spokojení účastníci akce
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Zápis z 2. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 18. 12. 2014 od 16.00 h. ve společenské místnosti Pensionu Sport Vojtíškov

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pou-
ze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze Zápisu 
mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout obča-
né obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby 
- vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí 
státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzic-
ké osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání 
zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.

Přítomní členové zastupitelstva obce: Ing. Janda Marek (2), 
Köhler Walter (3) - od 17 hodin, Kouřil Jan (4), Marinov Antonín (5), 
Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), Temňák Josef (9)

Nepřítomni členové zastupitelstva obce: Hulín Josef (1) 
– omluven, Svoboda Karel (8) - omluven

Přítomni občané, kteří podepsali souhlas se zveřejněním 
svých údajů: Irena Kouřilová, Helma Köhlerová, Eva Kalmanová, 
Petr Kurečka, Kamila Tóthová, Kristýna Sobotková, Tomáš Mikulič, 
Patrik Janák, Jiří Beneš, Maxmilián Ščambura, Jan Zajaroš, Luboš 
Grisník, Vlasta Juránková, Zdeněk Mikulič.

Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, 
(×) nepřítomen

Starosta obce v 16:10 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a 
sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována ozná-
mením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. 
Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpolo-
viční většina členů zastupitelstva a tedy, podle ustanovení zákona 
o  obcích, je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, 
aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Složení slibu zastupitele.
5. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ.
6. Rozpočtová opatření.
7. Provedená rozpočtová opatření starosty.
8. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2014.
9. Mezitimní závěrka.
10. Rozpočtové provizorium na rok 2015.
11. Rozpočtový výhled.
12. Zápis z dílčího přezkoumání obce.
13. Nová OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území obce Malá Morava.

14. Místní poplatek za provozování systému shromažďování, sbě-
ru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

15. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci projektu „Kompostová-
ní v obci Malá Morava“.

16. Smlouva o výpůjčce a darování.
17. Výběrové řízení na opravu KD.
18. Smlouva dopravní obslužnost.
19. Souhlasy se stavbami.
20. Pronájem bytu.
21. Záměr pachtu.
22. Záměry prodeje.
23. Doplnění pravidel pro nakládání s majetkem.
24. Prodeje pozemků.
25. Dodatek smlouvy o energetickém poradenství.
26. Souhlasy s činnostmi na rok 2015 + žádosti o dotace
27. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce.
28. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací.
29. Soudní spor s Lesy ČR.
30. Informace o hospodaření v lese.
31. Změna územního plánu.
32. Rozpočtová opatření na konci roku 2014.
33. Návrh na vyřazení knih z knihovny Podlesí.

34. Volba kronikáře.
35. Partnerská smlouva s MAS Horní Pomoraví.
36. Inventury.
37. Diskuse.
38. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2014/02/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalo-

vou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Ing. Mar-

ka Jandu a pana Jana Kouřila.

4. Složení slibu zastupitele
Starosta obce vyzval Ing. Marka Jandu ke složení slibu zastu-

pitele. Informoval ho, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 
s  výhradou, má za následek zánik mandátu. Podle zákona o obcích 
člen zastupitelstva skládá do rukou předsedajícího slib tohoto znění: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich obča-
nů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Ing Marek Janda 
přistoupil ke starostovi, složil slib pronesením slova „Slibuji“ a tento 
slib potvrdil podpisem.

ZO bere na vědomí složení slibu zastupitele.

5. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva 
o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty, včetně schvá-
lených opatření. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

6. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatře-

ní č.  200004/2014, včetně důvodové zprávy. Příjmy i výdaje byly 
navýšeny o 1 546 134,33 Kč. Kompletní znění rozpočtových změn 
je v  Příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo z přítomných 
nepřihlásil.

2014/02/02: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.  200004/2014.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

7. Provedená rozpočtová opatření starosty
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 27 a 

28/2014, kterými schvaluje a provádí rozpočtová opatřeními č. 100016 
a 100017/2014, schválenými a provedenými v jeho působnosti. Opat-
ření jsou Přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových 
opatřeních.

7. Výsledek hospodaření za leden až listopad 2014
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uve-

dené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány podle jednotlivých 
položek. Příjmy za toto období ve výši 12 676 005,43 Kč jsou plněny na 
84 % schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 12 761 899,18 Kč jsou plně-
ny na 76 % schváleného rozpočtu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za 
leden až listopad 2014.

9. Mezitimní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za 

období leden – září 2014.
ZO bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období 

leden – září 2014.

10. Rozpočtové provizorium na rok 2015
Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné 

k  sestavení rozpočtu obce na rok 2015, bylo předloženo k projednání 



    - DEVÍTKA č. 1/2015 8
rozpočtové provizorium obce na dobu od 1. 1. 2015 do doby schválení 
rozpočtu zastupitelstvem obce včetně pravidel hospodaření v uve-
deném období. Kompletní znění provizoria je Přílohou č. 3 tohoto 
zápisu. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných nepřihlásil.

2014/02/03: ZO vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2015 do schválení 
rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtové provizorium a stano-
vuje podmínky pro hospodaření v tomto období.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

11. Rozpočtový výhled
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu 

obce na léta 2015-2018. Rozpočtový výhled je Přílohou č. 4 tohoto 
zápisu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/02/04: ZO schvaluje rozpočtový výhled na léta 2015-2018.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

12. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dne 16. října 2014 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření, 

které provedly kontrolní pracovnice Krajského úřadu Olomouckého 
kraje paní D. W. a Mgr. A. V.

Bylo kontrolováno hospodaření v období od ledna do září toho-
to roku. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že při přezkoumání 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Starosta otevřel diskusi, 
nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaře-
ní obce Malá Morava.

13. Nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému 
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Malá Morava

Zastupitelům byl předložen návrh nové vyhlášky v souladu 
s  novelizovaným zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o  změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
neboť obce budou mít od 1. ledna 2015 povinnost zajistit vedle oddě-
leného sběru papíru, plastů, skla a nebezpečných odpadů i třídění 
biologicky rozložitelných odpadů a kovů. Sběr kovů bude i nadále 
zajišťován v  rámci mobilního svozu odpadů. Biologicky rozložitelný 
odpad bude likvidován v domácích i obecních kompostérech. Do dis-
kuse k tomuto bodu programu se nikdo nepřihlásil.

2014/02/05: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.  1/2014 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Malá Morava.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

14. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
v roce 2014

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2013 byly 564 752 Kč, 
tj. 790 Kč na jednoho poplatníka, což je cca o 10 Kč více, než v  roce 
2012. Při výpočtu místního poplatku se ovšem může vycházet pouze 
z nákladů na sběr netříděného odpadu, rozpočítaných mezi všechny 
poplatníky. Dle zákona může být poplatek v maximální výši 1  000  Kč 
a skládá se ze dvou složek. Max. 250 Kč za osobu a kalendářní rok a 
max. 750 Kč na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za oso-
bu a kalendářní rok. Bylo navrženo pro rok 2015 poplatek zachovat 
ve stejné výši jako v roce 2014. Starosta otevřel diskusi, nikdo z pří-
tomných se nepřihlásil.

2014/02/06: ZO schvaluje místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů na rok 2015 ve stejné výši, a to 480 Kč.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci projektu „Kom-
postování v obci Malá Morava“

Starosta obce informoval přítomné, že provedl schválení smlouvy 
o poskytnutí dotace podle zákona o obcích, v rámci svých pravomocí, 
respektive v přenesené pravomoci rady obce podle § 99 a § 102 záko-
na o obcích, svým opatřením č. 29/2014 ze dne 8. 12. 2014.

2014/02/07: ZO souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dota-
ce na základě opatření starosty č. 29/2014 ze dne 8. 12. 2014.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

16. Smlouva o výpůjčce a darování
Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o výpůjčce a darování. 

Tato smlouva bude sloužit pro předávání kompostérů obyvatelům. 
Po pěti letech přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.

2014/02/08: ZO schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce 
a darování na domácí kompostéry v rámci projektu „Kom-
postování v obci Malá Morava“.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

17. Výběrové řízení na opravu kulturního domu
Obec Malá Morava uspěla se žádostí a získala dotaci z Evropské 

unie – Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa – 3 
Realizace úspor energií a využití odpadního tepla (u nepodnikatel-
ské sféry), Oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Předmětem 
projektu je zateplení fasády, zateplení stávající podstřešní konstruk-
ce a výměna výplní otvorů oken a dveří. Pro tyto účely je připraven 
návrh dokumentace výběrového řízení, která bude zaslána ke schvá-
lení na SFŽP. Dále je nutno navrhnout členy výběrové komise, kteří 
budou provádět výběr nejvhodnějšího uchazeče a doporučí starostovi 
uzavřít s ním smlouvu o dílo. Starosta obce navrhl jmenovat za členy 
výběrové komise tyto členy:

Antonína Marinova, Josefa Temňáka, Ing. Marka Jandu, Jana 
Kouřila a Waltera Köhlera. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/02/09: ZO vyhlašuje výběrové řízení v rámci veřejné 
zakázky „Zateplení kulturního domu v Malé Moravě“.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2014/02/10: ZO jmenuje Antonína Marinova, Josefa Temňá-
ka, Ing. Marka Jandu, Jana Kouřila a Waltera Köhlera členy 
výběrové komise pro výběrové řízení v rámci veřejné zakáz-
ky „Zateplení kulturního domu v Malé Moravě“.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2014/02/11: ZO pověřuje starostu obce Antonína Marinova 
podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení v rámci 
veřejné zakázky „Zateplení kulturního domu v Malé Mora-
vě“, na základě doporučení výběrové komise.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

18. Smlouva dopravní obslužnost
Starosta informoval přítomné, že v roce 2015 dojde k zásadní změ-

ně ve financování dopravní obslužnosti. Zatímco v roce 2014 obec 
uzavírala dohodu o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty 
z provozu veřejné linkové autobusové dopravy s městem Šumperk, 
od nového roku se bude dopravní obslužnost organizovat na celokraj-
ské úrovni. Pro naši obec to bude mít hlavně finanční dopad. Příspě-
vek na 1 obyvatele se sníží z dosavadních 205 Kč na 70 Kč. Druhou 
změnou je skutečnost, že dopravní obslužnost bude nově zajišťovat 
Olomoucký kraj, zastoupený Koordinátorem Integrovaného doprav-
ního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. Do dis-
kuse se nikdo nepřihlásil.

2014/02/12: ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 
kraje s Koordinátorem integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 72556064.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

19. Souhlasy se stavbami
19.1. Stavba dřevníku
Žádost o souhlas se stavbou dřevníku na pozemcích p. č. 733/3 a 

st. 52 v k. ú. Vysoký Potok podal pan Z. H. Starosta otevřel diskusi, 
nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2014/02/13: ZO souhlasí se stavbou dřevníku na p. č. 733/3 a 
st. 52 v k. ú. Vysoký Potok.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

19.2. Stavba roubeného domu
Žádost o souhlas se stavbou roubené chalupy a vrtané studny a 

pozemku p. č. 625/5 v k. ú. Sklené u Malé Moravy podala paní Š. K. 
Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2014/02/14: ZO souhlasí se stavbou roubené chalupy a vrtané 
studny a pozemku p. č. 625/5 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

19.3. Stavba ČOV
Žádost o souhlas se stavbou ČOV na pozemku p. č. 349/7, 350/2 

a 1787/9 v k. ú. Malá Morava podal pan R. S. a paní R. C. Starosta 
otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2014/02/15: ZO souhlasí se stavbou ČOV na pozemku p. č. 
349/7, 350/2 a 1787/9 v k. ú. Malá Morava Sklené u Malé Mora-
vy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
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19.4. Dodatečné povolení hospodářské stavby
Žádost o dodatečné stavební povolení podal v zastoupení stavebníka 

Ing. M. D., projektant Ing. L. T. Jedná se o hospodářský objekt na pozem-
ku p. č. 102 (podle GP na st. parcele č. 49 a p.č 102) v k. ú. Křivá Voda.

2014/02/16: ZO souhlasí s dodatečným povolením stavby 
hospodářského objektu na pozemku p. č. 102 (podle GP na st. 
parcele č. 49 a p. č 102) v k. ú. Křivá Voda.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

20. Pronájem bytu
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje dvěma volnými byty 

v místní části Podlesí, a to bytem č. 3 a bytem č. 4, oba v domě 
čp. 21. Obci byly, na základě zveřejnění záměru pronajmout byty, 
doručeny žádosti o pronájem obecního bytu od těchto občanů: T. M. 
žádal o  přidělení obecního bytu č. 4, paní K. T., žádala také o přidě-
lení obecního bytu č. 4. Žádosti byly odpovědnými pracovníky obce 
posouzeny podle pravidel určených směrnicí upravující podmínky 
pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.

Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednot-
livých kritérií: 1. pan T. M. - počet bodů 21. Žádost paní K. T. byla 
z  hodnocení vyřazena z důvodu nesplnění podmínek - žadatelka má 
uzavřený nájemní vztah na dobu neurčitou k obecnímu bytu ve Voj-
tíškově. Žadatelka spolu se žádostí o přidělení obecního bytu podala 
žádost o zrušení nájemní smlouvy k bytu ve Vojtíškově, která bude 
platná pouze v případě, pokud jí bude přidělen byt 3+1 v Podlesí.

Starosta navrhl na základě výběru přidělit byt panu T. M. a zároveň 
otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásil pan M. s informací, že o proná-
jem bytu v Podlesí už nemá zájem. Požaduje přidělení bytu ve Vojtíš-
kově po paní T. Starosta odpověděl, že pronájem bytu ve Vojtíškově teď 
není možný. Paní T. sice v současnosti má pronajatý byt ve Vojtíškově, 
ale je veřejným tajemstvím, že se v něm již několik let nezdržuje a bydlí 
v novostavbě rodinného domu. A jelikož má nájemní smlouvu ještě na 
dobu neurčitou, bude muset nájemní vztah ukončit až soud. Paní T. 
informovala v jak složité životní situaci je, o skutečnosti, že se bude 
z  novostavby stěhovat a také o tom, že její pronajatý byt je pro potřeby 
její a její matky malý. Po delší diskusi starosta navrhl hlasovat o při-
dělení nájemního bytu na Podlesí paní K. T., ovšem za podmínky, že 
ukončí nájemní smlouvu a předá byt ve Vojtíškově.

2014/02/17: ZO schvaluje přidělení nájemního bytu v Podle-
sí čp. 21 paní K. T.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

21. Záměr pachtu
O pacht pozemků p. č. 2195, 2196, 2198 a 2311 v k. ú. Podlesí-měs-

to požádala paní D. B. Tyto pozemky by ráda využívala k získávání 
travní hmoty. K pachtu, vzhledem k blízkosti sousední nemovitosti, 
bylo navrženo poskytnout pouze část pozemku p. č. 2195. Starosta 
otevřel diskusi, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.

2014/02/18: ZO schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 2196, 
2198, 2311 a části p. č. 2195 v k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

22. Záměr prodeje
22.1. Záměr prodeje k. ú. Sklené
O odprodej pozemků p. č. st. 37 o výměře 126 m2, p. č. 155/4 

o  výměře 287 m2 a části p. č. 203 o výměře cca 1999 m2 v k. ú. Skle-
né u Malé Moravy požádali manželé Z. Jejich záměrem je výstav-
ba chaty pro rodinnou rekreaci. Jelikož se na uvedených pozemcích 
nachází vyježděná plocha pro přístup k ostatním nemovitostem, je 
prodej možný pouze za těchto podmínek:

1. Žadatel na své náklady vybuduje přeložku přístupové komunikace.
2. Pozemek p. č. st. 37 lze prodat bez podmínek.
3. U pozemku č. 155/4 lze prodat pouze tu část, na které není nebo 

nebude přístupová komunikace.
4. U pozemku p. č. 203 lze také prodat pouze tu část, na které 

nebude přístupová komunikace.
Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.
2014/02/19: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. st. 37 

o výměře 126 m2, části p. č. 155/4 (původní výměra 287 m2) a 
část p. č. 203 (původní výměra 1 999 m2) v k. ú. Sklené u Malé 
Moravy, podle grafického zákresu.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

22.2. Záměr prodeje k.ú. Podlesí
O odprodej pozemků p. č. 2165 o výměře 299 m2 v k. ú. Podlesí-

město požádal Mgr. P. B. Tento pozemek hodlá využít k rekreaci. 
Odkazuje se na rodinné vlastnictví sousedících pozemků. Vlastníky 

domu jsou ovšem pravděpodobně jeho rodiče Ing. J. B. a M. B., kte-
ří část požadovaného pozemku také užívají. Vzhledem k této sku-
tečnosti bylo navrženo záměr neschválit. Starosta otevřel diskusi, 
nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.

2014/02/20: ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 
2165 o výměře 299 m2 k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

23. Doplnění pravidel o nakládání s majetkem
V 17:00 hodin se na jednání zastupitelstva obce dostavil pan 

Köhler.
Zastupitelům byl předložen návrh na změnu pravidel pro naklá-

dání s nemovitým majetkem obce. Změna se týká č. l. 2 odst. 4 těchto 
pravidel. Z textu byla vypuštěna slova „nebo pozemková“ a vložena 
slova „nebo zastavěná plocha a nádvoří“.

2014/02/21: ZO schvaluje změnu pravidel pro nakládání 
s  nemovitým majetkem ve vlastnictví obce.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24. Prodeje pozemků
24.1. Prodej v k. ú. Podlesí – město
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s rea-

lizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na 
vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemovi-
tostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správ-
ní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se při-
počítávají ke kupní ceně. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, nikdo 
se k němu nevyjádřil. Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných 
se do ní nepřihlásil.

2014/02/22: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 174, trvalý 
travní porost o výměře 401 m2 v k. ú. Podlesí-město panu M. K. 
za cenu 20 050 Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24.2. Prodej v k. ú. Sklené u Malé Moravy I
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s rea-

lizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na 
vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemovi-
tostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správ-
ní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se při-
počítávají ke kupní ceně. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, nikdo 
se k němu nevyjádřil. Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných 
se do ní nepřihlásil.

2014/02/23: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 203 
trvalý travní porost, a to nově vzniklou parcelu p. č. 203/2 
o  výměře 208 m2 (dle GP č. 275-230/2013) v k. ú. Sklené u Malé 
Moravy panu R. H. za cenu 8 320 Kč + náklady spojené s pře-
vodem nemovitostí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24.3. Prodej v k. ú. Sklené u Malé Moravy II
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s rea-

lizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na 
vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemovi-
tostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správ-
ní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se při-
počítávají ke kupní ceně. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, nikdo 
se k němu nevyjádřil. Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných 
se do ní nepřihlásil.

2014/02/24: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 306/9 trvalý trav-
ní porost o výměře 7 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy Ing. P. Š. za 
cenu 350 Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24.4. Prodej v k. ú. Vojtíškov I
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s rea-

lizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na 
vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemovi-
tostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a správ-
ní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady se připo-
čítávají ke kupní ceně. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, nikdo se 
k němu nevyjádřil. Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásila 
paní Kouřilová a žádala upřesnění polohy pozemku. Starosta odpo-
věděl, že se jedná o pozemek, který je již více než 30 let zaplocený a 
užívá ho majitel domu na parcele st. 183.

2014/02/25: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 100/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace, a to nově vzniklou par-
celu p. č. 100/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-



    - DEVÍTKA č. 1/2015 10
ře 79 m2 (dle GP č. 258-206/2013) v k. ú. Vojtíškov manželům 
MUDr. R. C. a Mgr. R. C. za cenu 8 600 Kč + náklady spojené 
s  převodem nemovitostí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24.5. Prodej v k. ú. Vojtíškov II
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s  rea-

lizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na 
vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemo-
vitostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady 
se připočítávají ke kupní ceně. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, 
nikdo se k němu nevyjádřil. Starosta otevřel diskuzsi. Do diskuse se 
nikdo nepřihlásil

2014/02/26: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 107 
trvalý travní porost, a to nově vzniklou parcelu p. č. 107/2, 
trvalý travní porost o výměře 543 m2 (dle GP č. 259-231/2013) 
v k. ú. Vojtíškov manželům J. a R. Š. za cenu 27 200 Kč + 
náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24.6. Prodej v k. ú. Malá Morava
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s  rea-

lizací převodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na 
vypracování znaleckého posudku, náklady na daň z převodu nemo-
vitostí, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření smlouvy a 
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady 
se připočítávají ke kupní ceně. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, 
nikdo se k němu nevyjádřil. Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se 
nikdo nepřihlásil.

2014/02/27: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 141/1 trvalý 
travní porost o výměře 1 716 m2, p. č. 141/2 lesní pozemek 
o  výměře 279 m2 a p. č. 141/3 ostatní plocha o výměře 727  m2, 
vše v k. ú. Malá Morava, panu W. K. za cenu 136 100 Kč + 
náklady spojené s převodem nemovitostí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

25. Dodatek smlouvy o energetickém poradenství
Obci byl doručen návrh dodatku smlouvy o energetickém pora-

denství a správě odběrných míst s obecně prospěšnou společností 
Energie pod kontrolou, Brněnská 48, Hodonín, která obce spravuje 
odběrná místa. Starosta navrhl dodatek nepodepisovat. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

2014/02/28: ZO neschvaluje podpis dodatku smlouvy o ener-
getickém poradenství.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26. Souhlas s činnostmi na rok 2015
Pan Pavel Morong navrhl, aby obec hledala prostor pro vybu-

dování přístřešku nebo haly pro uskladnění komunální techniky. 
O  umístění stanoviště se diskutovalo.

2014/02/29: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na koná-
ní kulturní akce Malomoravské slavnosti 2015.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2014/02/30: ZO schvaluje provedení oprav komunikací 
v  obci Malá Morava a souhlasí s podáním žádosti do POV 
Olomouckého kraje v roce 2015 na tyto opravy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2014/02/31: ZO souhlasí s provedením oprav střechy býva-
lé školy na Malé Moravě, na základě projektu s položkovým 
rozpočtem.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

27. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce
Starosta obce informoval o zápisech kontrolního výboru obce ze 

dne 26. 6. 2014 a 17. 9. 2014 a zápisu finančního výboru ze dne 
30.  9. 2014. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru 
obce.

28. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací
Starosta seznámil přítomné s informacemi o stavu vodovodů a 

kanalizací v letošním roce.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění plánu rozvoje vodovo-

dů a kanalizací.

29. Soudní spor s Lesy ČR
Starosta obce seznámil přítomné s vyjádřením Mgr. Jiřiny Svo-

janovské, která zastupuje obec ve věci žaloby společnosti Lesy ČR 
ze dne 23. 4. 2014 o určení vlastnického práva k lesním pozemkům, 
s  informacemi o proběhlém soudním jednání, a odročení jednání na 
den 12. 1. 2015. Do diskuse se nikdo nepřihlásil,

ZO bere na vědomí informace o soudním spolu s LČR.

30. Informace o hospodaření v lesích
Do konce letošního roku, na základě dohody, hospodařila na spor-

ných pozemcích ve vlastnictví obce společnost Lesy ČR. Jednalo se 
pouze o zákonem stanovené úkoly. S účinností nového LHP od 1. 1. 
2015 tuto činnost již vykonávat nebude. Pro obec to znamená, že na 
uvedených pozemcích bude vést hospodářskou evidenci sama. S tím 
souvisí i navýšení nákladů na odborného lesního hospodáře.

ZO bere na vědomí informace o změně způsobu hospodaře-
ní na sporných lesních pozemcích.

31. Změna územního plánu
Obec Malá Morava eviduje více žádostí o změnu územního plánu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o možnou změnu z iniciativy 
obce, starosta navrhl, aby o otevření územního plánu zastupitelstvo 
jednalo pouze v případě, že si jednotliví žadatelé náklady na územní 
plán uhradí, a to stejným dílem. Bude oslovena společnost Surpmo, 
která obci zašle kalkulaci na možnou změnu ÚP. Poté budou obeslá-
ní všichni žadatelé s požadavkem na uhrazení nákladů. V případě 
souhlasu bude možno začít jednávání změny ÚP č. 1. Do diskuse se 
nikdo nepřihlásil.

2014/02/32: ZO schvaluje žádost o cenovou nabídku od společ-
nosti Surpmo Hradec Králové na změnu územního plánu obce.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

32. Rozpočtová opatření na konci roku 2014
Návrh tohoto bodu programu vychází z požadavku zákona o roz-

počtových pravidlech. Jedná se o pověření starosty provádět před 
koncem roku (v období od 18. 12. 2014 do 31. 12. 2014) všechna 
rozpočtová opatření i nad rámec původního pověření, která povedou 
k tomu, že bude plnění všech paragrafů i položek prakticky ve 100% 
stavu vůči rozpočtu i ke snížení financování. Starosta otevřel disku-
si. Nikdo se nepřihlásil.

2014/02/33: ZO pověřuje starostu obce schvalováním a pro-
váděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průbě-
hu roku schvalována zastupitelstvem obce a mění i závazné 
ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 18. 12. 2014 
do 31. 12. 2014.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2014/02/34: ZO ukládá starostovi obce informovat zastupi-
telstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období 
od 12. 12. 2013 do 31. 12. 2013 provedl na základě pověření.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

33. Návrh na vyřazení knih z knihovny Podlesí
Starosta seznámil přítomné s protokolem o revizi knihovních fon-

dů v Obecní knihovně Podlesí a s návrhem na vyřazení knihovních 
fondů z této knihovny.

2014/02/35: ZO schvaluje, na základě návrhu, vyřazení kni-
hovních fondů z knihovny Podlesí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

34. Volba kronikáře
2014/02/36: ZO schvaluje založení kroniky obce.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2014/02/37: ZO pověřuje vedením kroniky obce pana A. J. a 
stanovuje mu odměnu za tuto funkci ve výši 500 Kč měsíčně.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

35. Partnerská smlouva s MAS Horní Pomoraví
Na základě usnesení jednání Pléna MAS Horní Pomoraví seznámil 

starosta obce přítomné s předloženou partnerskou smlouvou pro nově 
zřízenou organizační složku Místní akční skupinu Horní Pomoraví 
(tzn. tu část MAS, která se v budoucnu bude zabývat výhradně jen 
dotačními prostředky rozdělovanými prostřednictvím CLLD – komu-
nitně vedeného místního rozvoje) a dále také s přiřazením partne-
ra k  vybrané zájmové skupině. Oba tyto dokumenty jsou nutné pro 
úspěšnou standardizaci MAS Horní Pomoraví o. p. s. A standardizace 
je nezbytnou podmínkou pro čerpání finančních prostředku v budou-
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cím programovacím období.

2014/02/38: ZO schvaluje uzavření partnerské smlouvy 
s MAS Horní Pomoraví.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

36. Inventury
Starosta obce seznámil přítomné se zahájením inventarizace 

majetku obce za rok 2014.
ZO bere na vědomí zprávu o zahájení inventarizace majetku.

37. Diskuse
Paní Vlasta Juránková se dotazovala, zda je možné, aby jí obec 

odhrnovala sníh od domu. Starosta odpověděl, že ano, ovšem za 
úplatu. V tomto případě se totiž nejedná o obecní komunikaci a ani 
o komunikaci, na níž se zajišťuje zimní údržba.

Paní Vlasta Juránková dále informovala o stavu nájemního bytu 
jejího syna a ptala se, kdy budou provedeny opravy. Starosta infor-
moval, že tato oprava bude zařazena do plánu oprav na příští rok.

Pan Pavel Morong se dotazoval na možnost úklidu pozemků okolo 
komunikací. Dále proběhla všeobecná diskuse.

38. Závěr jednání
Žádné další dotazy či připomínky nebyly a proto starosta obce 

Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, obča-
nům a hostům za účast na dnešním zasedání a v 18:00 hodin jednání 
ukončil.

Přílohy (k nahlédnutí na obecním úřadě, popř. na webových strán-
kách obce): 

1. Rozpočtová opatření 200004/2014.
2. Provedená rozpočtová opatření starosty,
3. Rozpočtové provizorium na rok 2015.
4. Rozpočtový výhled.

Zápis byl vyhotoven dne 23. 12. 2014

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marek Janda a Jan Kouřil
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

S Petrem Mahlem o Království Králického Sněžníku
V Devítce často píšeme o Olšovské zemi a Království Králického Sněžníku. O co ale jde a 

kdo za tím vším stojí? Jistě pro vás nebude velkým překvapením, že to je náš šéfredaktor, 
pan Petr Mahel. Požádali jsme ho proto o krátký rozhovor.

Jak správně se vaše sdružení nazývá, 
jakou má právní formu a programové 
cíle?

Náš název je Království Králického Sněž-
níku. Do konce loňského roku jsme byli 
občanským sdružením, od nového roku 
jsme spolek. Naším hlavním cílem je roz-
voj turistiky, podpora zemědělců, drobných 
chovatelů a pěstitelů. S tím souvisí i zacho-
vání panenské přírody na území Králického 
Sněžníku a v neposlední řadě také podpora 
místních akcí, efektivní využití volného času 
obyvatel a mimoškolní zájmové činnosti dětí 
a mládeže. Soustředíme se také na podporu 
veřejné dopravy.

Kde je vaše sídlo a kolik máte v sou-
časnosti členů?

Sídlíme ve Vojtíškově. Zatím máme šest 
členů, ale také celou řadu příznivců, bez 
jejichž spolupráce a aktivit by se nemohla 
naše činnost tak rychle rozvíjet.

Provádíte své aktivity jen na území 
obce Malá Morava anebo vaše činnost 
sahá i dále?

Ano. Například soutěž o Malomoravskou 
buchtu je cílena na vytvoření příjemného 
sousedské posezení, výměnu receptů a zku-
šeností. Podbělníkovo gulášobraní je zase 
soutěží o nejlepší guláš. Spolupracujeme na 
přípravě akce „Mezinárodní pochod k pra-
meni Moravy“, kde mimo jiné prodáváme 
u  sošky slůněte výrobky od místních výrob-
ců a umělců. Jsme členy Moravského kula-
tého stolu, který deklaroval, že bude podpo-
rovat finančně i mediálně pět akcí do roka. 
Máme zde přihlášen i náš projekt. Dá se říct, 
že pokud nějakou akci pořádáme, snažíme 
se zapojit nejen lidi z Malomoravska, ale 
i  celý region.

Tato práce jistě vyžaduje i nemalé 
finanční prostředky. Jsou vaším zdro-
jem jen členské příspěvky, nebo získá-

váte peníze i odjinud?
Peníze, to je problém každého spolku. 

Hlavním finančním zdrojem byla reklam-
ní činnost. Reklamu na našich akcích si 
zaplatila např. Era - finanční poradenství 
Šumperk, příspěvek na vydání knihy jsme 
dostali od obce Dolní Morava, sponzorský 
dar do tomboly jsme měli od pivovaru Hol-
ba. Dále je zdrojem příjmů na činnost naše 
výdělečná činnost, tedy hlavně prodej míst-
ních vyrobků. Členské příspěvky činí asi 6 % 
příjmových položek našeho rozpočtu. Hlav-
ními výdaji jsou poplatky bance za vedení 
účtu a dále firmě za vypracování daňového 
přiznání. Lini jsme žádali o různé granty, 
bohužel jsme neuspěli. Alespoň tak máme 
nové zkušenosti.

Jak se k vaší činnosti staví předsta-
vitelé obcí a měst v regionu a jaká je 
vaše konkrétní spolupráce přímo s obcí 
Malá Morava?

Fungujeme druhým rokem, tak jistě sle-
dují, co od nás mohou očekávat. Jiná situace 
je na Dolní Moravě, kde nás velmi podporují. 
Ve Starém Městě nám paní Windová z infor-
mačního centra pomohla se stanovami spol-
ku. Je to ještě běh na dlouhou trať. Chceme 
spojit celý region, kde by měl náš spolek svo-
je místo a velkou důvěru.

Na jaké produkty vaší činnosti se 
můžeme těšit v nejbližší době?

Na knihu, která vyjde za několik dnů, 
jsme velmi pyšní. Budou v ní místní pohád-
ky i několik prázdných stránek, kam si její 
majitel může zapsat svoje dojmy z našeho 
regionu. Bude tam také zajímavá sběratel-
ská soutěž, pro ty nejlepší máme připra-
ven dárek. Od loňska prodáváme kouzelné 
kamínky z Olšovské země a Králického 
Sněžníku. Za měsíc se začně udělovat občan-
ství našeho království, v plánu máme i tzv. 
olšovácké putování po našem kraji.

Máme ale i neúspěchy. Mrzí nás napří-
klad, že jsme ještě nezískali prostředky 
na vydání královského pasu. Čas hledání 
prostředků k vydání ale využíváme k jeho 
zdokonalování a vylepšování, aby jednou byl 
jedním z nejlepších.

Děkuji za rozhovor.

Za Devítku se vyptával
Arnošt Juránek
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Milé děti, dnes se budeme v Olšováčku také trochu věnovat odpadům. I na vás totiž 
bude jednou záležet, v jak zdravém životním prostředí budete jednou žít. Nikdo dnes 
nedokáže s  přesností určit, jak se jednou budou chovat naše skládky, a to nejen ty legál-
ní, ale i ty tzv. černé. Jisti si ale můžeme být tím, že mnohé námi vyhozené odpadky nás 
v přírodě přežijí. Povíme si o odpadcích nejen něco zajímavého, ale také se dozvíme něco 
o tom, jaké kdysi bývaly známky na vysvědčeních.

Ropu lze vyrobit i z odpadu
Ještě před 30 lety bylo spočítáno, že 

v dnešní době by již svět měl být bez této 
komodity, která je postavena nad všemi 
ostatními komoditními konkurenty. Její 
využití je totiž tak obrovské, že žádná jiná 

surovina nemá takové uplatnění. Vzhledem 
k novým nalezištím a zlepšování se úpravy 
ropy je na světě prozatím dostatek ropy, 
s dlouhým výhledem se ale počítat nedá. 
Alternativ jak nahradit ropu je mnoho, ale 

prozatím žádná technologie není schopna 
plně nahradit černé zlato.

Tohoto úkolu se velice šikovně ujala ame-
rická firma Envion, která pomocí převrat-
né metody umí vyrábět ropu z plastových 
odpadů. Speciálně upraveným generátorem, 
který pracuje na bázi zahřívání a chemické 
kontroly obsažených složek, jsou schopni 
zpracovat za rok 10 000 tun odpadu a pře-
měnit ho na ropu, navíc s minimální cenou, 
přibližně 10 dolarů za barel, což dnešním 
tržním cenám nemůže konkurovat.

Jedná se tak o možnost, jak chytře využít 
velké množství odpadů, které znečišťují 
životní prostředí. Samotný proces přeměny 
odpadů na ropu je totiž znatelně levnější 
než likvidace či uskladnění odpadů. Až 8 % 
světové produkce ropy míří právě do výroby 
plastů a tato technologie by mohla tuto spo-
jitost pozitivně ovlivnit. Prozatím probíhá 
zkušební provoz, pokud ale technologie uspě-
je, stane se trnem v oku pro mnohé arabské 
státy, které jsou na vývozu ropy závislé.

Zdroj: ropa.cz

Trochu dějepisu

Historie známkování na vysvědčení

Milí žáci, jak se bude učit nebo jste již se 
učili, víte či budete vědět, jak začalo České 
stavovské povstání.

Dne 23. května 1621 se delegace stavů pod 
vedením Thurna ocitla na Pražském hradě. 
Jejich vystoupení na hradě mělo charakter 
improvizovaného soudu, přečetli místodrží-

cím obvinění za soustavné porušování zem-
ských svobod a poté svrhli místodržící Jaro-
slava Bořitu z Martinic, Viléma Slavatu a 
písaře Fabricia z oken do hradního příkopu.

A víte, co jím zachránilo život? Odpadky! 
Tehdy bylo totiž zvykem odpadky házet do 
příkopu.

Máme krátce po pololetním vysvědče-
ní. Asi je zbytečné připomínat, jak dnešní 
vysvědčení a známky vypadají. Tedy pět 
stupňů od výborné po nedostatečnou. Stej-
ný způsob známkování mají i na Slovensku 
a v  Rakousku. Obvyklejší je ale obrácené 
pořadí, kde nejlepší je 5 (výborný). Platí 
například v Rusku nebo Maďarsku.

Šestistupňové hodnocení s nejlepší jed-
ničkou mají německé děti. Podobně šest 
známek mají například v Bulharsku nebo 
v Polsku (ale tam mají nejlepší šestku). Ve 
většině států se však používá desetistupňové 
známkování, kde nejlepší je 10. Jen v  ang-
licky mluvících zemích mají na vysvědčení 

písmena (naše jednička znamená A).
Dříve ale bylo známkování úplně jiné. 

Původně vysvědčení, taková jaká známe 
dnes, prakticky nebyla. Spíše při odchodu 
ze školy nebo při přechodu na vyšší stupeň 
žáci dostávali jakýsi posudek, kterým se 
mohli vykazovat budoucímu učiteli. Vlastně 
to bylo něco podobného, jako je v některých 
profesích dodnes posudek zaměstnavatele.

Pokud neradi chodíte do školy a navíc se 
bojíte, jaké známky dostanete, tak vězte, že 
za vaše utrpení může císařovna Marie Tere-
zie. Tato osvícená panovnice, kterou ale Češi 
moc nemuseli, zavedla v roce 1774 povinnou 
školní docházku. Zároveň bylo třeba i nějak 

oceňovat žáky a umožnit, aby učitelé mohli 
sledovat a porovnávat, jak probíranou učeb-
ní látku studenti zvládají. Kromě známek 
z prospěchu a chování, které máme i dnes, 
se hodnotila i píle a aktivita ve škole. Tak 
tomu bylo vlastně až do vzniku Českosloven-
ska (1918).

V letech nacistické okupace českých zemí 
zavedlo protektorátní ministerstvo školství 
po německém vzoru šestistupňovou klasifi-
kaci. Dost zvláštní bylo závazné doporučení, 
že vyznamenání mohl dostat pouze jeden 
žák ze třídy a jedničku na vysvědčení mohli 
mít z každého předmětu nejvýše dva žáci. 
Pokud by se tedy sešli ve třídě například tři 
géniové, vyznamenání by z nich mohl mít 
jen jeden z nich a ten „nejhorší“ by nemohl 
mít ani jedničku z matematiky.

A jak se učili slavní lidé?
Popravdě – a bude to asi pro mnohé z vás 

zklamání – slavní a úspěšní lidé se většinou 
učili dobře až výborně. Možná se vás bude 
někdo snažit přesvědčit o opaku, ale nevěř-
te mu moc. Často se sice můžete dočíst, že 
jeden z nejinteligentnějších lidí všech dob 
– slavný fyzik Albert Einstein – propadal 
z matematiky, ale to není pravda. Příčinou 
této legendy je změna známkování, ke které 
došlo, když se rodina stěhovala po různých 
zemích.

A co se týče českých celebrit? I když se 
– při vší úctě – nemohou s vědeckou supers-
tar Einsteinova formátu srovnávat, i ony 
měly známky přinejmenším pěkné. Ukázala 
to například výstava vysvědčení, která pro-
běhla před rokem v Hatích u Znojma. Tak 
třeba zpěvačka Lucie Vondráčková, matu-
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Myslivec a chytrá liška Eliška

rovala na samé jedničky, vynikající známky 
měl i  bavič Zdeněk Izer nebo režisér Zde-
něk Troška. Moderátor Leoš Mareš dostal 
v  osmé třídě jedinou dvojku – z češtiny.

Samozřejmě existují i výjimky. Zpěvák 
a držitel zlatého Anděla Matěj Ruppert ze 
skupiny Monkey Business měl ve třetí třídě 
z hudební výchovy čtyřku nebo jeden z  nej-
lepších českých fotbalistů všech dob Vladi-
mír Šmicer dostal dvojku z tělocviku. Ale 
tady existuje podezření, že jako kluci spíš 
zlobili, než že neměli hudební sluch nebo 
nedokázali uběhnout sto metrů.

Autor tohoto textu vytáhl více než sto let 
staré vysvědčení svého dědečka na gymnáziu 
v Novém Bydžově. V té době většinou – na 
rozdíl od dnešního vysvědčení – dobrý byla 
dvojka a slovo dostatečný označovalo trojku 
(1 = velmi dobrý, 2 = dobrý, 3 = dostatečný, 
4 = sotva dostatečný, 5 = nedostatečný). Na 
gymnáziu v Novém Bydžově však z nějaké-
ho důvodu už klasifikovali podobně jako my 
dnes. Dědečkovy dostatečné tedy byly oprav-
dové šťoury. Zajímavé je, že mu to nakonec 
nezabránilo vystudovat vysokou školu, udě-
lat si doktorát a stát se profesorem. Z cho-

vání měl dědeček dvojku, tehdy se ovšem 
nedávala jednička každému (pokud neudě-
lal nějaký velký malér) automaticky, jako 
je tomu dnes. Z mravů mohl člověk dostat 
pět známek (1 = chvalitebné, 2  = uspoko-
jivé, 3  = zákonné, 4 = méně zákonné, 5 = 
nezákonné). A podobně tomu bylo asi také 
s pilností: náležitá píle znamenala vlastně 
dvojku (1 = vytrvalá, 2 = náležitá, 3 = dosta-
tečná, 4 = nestálá, 5 = nepatrná).

Zdroj: abicko.cz

Jednou dávno úplně nahoře ve Skleném 
žil v myslivně pod lesem starý myslivec. Pro-
tože byl již dlouho vdovec a žil v myslivně 
sám, tak se z něj stal bručoun a nevlídný člo-
věk. Jmenoval se Šandera a křestní jméno 
snad ani neměl, nebo si to již ve Skleném, 
ale ani na Malé Moravě nikdo nepamatoval.

Do lesa ještě chodil, ale mezi lidi již skoro 
vůbec ne. Občas k němu zašla jeho mladší 
sestra mu pomoci v domácnosti a hlavně na 
jaře zase za ním chodili místní malí chlapci, 
kterým on každému z nich před Velikonoce-
mi vždycky upletl pomlázku (tatara) z vrbo-
vého proutí. Chlapci mu také za to s něčím 
doma pomohli, třeba donesli dřevo na topení 
do seknice a podobně. Jinak to byl zahořklý 
a nerudný člověk.

Často sedával na zápraží na lavičce před 
domem, pokuřoval ze své fajfky a zálibně se 
díval na les, kde byl celý život. On se totiž 
v  této hájovně narodil a jeho táta tu byl také 
místním myslivcem. Ale to je již dávno.

Jak tak pokuřuje a kouká, tak k němu 
najednou kráčí takový divný malý chlápek. 
Co chlápek, přímo myslivec! Na hlavě má 
klobouk s pérem. Na sobě staré ušobrstané 
myslivecké oblečení a nějak divně se kouká 
na Šanderu. Protože náš Šandera již měl 
zrak hodně oslabený a na blízko již moc 
dobře neviděl, tak si ani nevšiml, že tomuto 
novému návštěvníkovi z jeho mysliveckých 
kalhot nečouhají boty, ale pacičky ne nepo-
dobné tlapkám psím.

Nový myslivec se hned představil. Mluvil 
sice vysokým a hlavně nakřáplým hláskem, 
ale mluvil věcně a bez zastavení. Krásně 
pozdravil a představil se: „Jsem myslivec 
liška Eliška.“

Šanderovi při těchto slovech vypadla fajf-
ka z úst leknutím. Ne že by se bál, ale v žád-
ném případě o myslivcovi lišce Elišce nikdy 
neslyšel. A Eliška hned pokračovala ve své 
řeči:

„Přišla jsem tě navštívit oficiálně. Já totiž 
sem do myslivny, od té doby co již nemáš 
žádného psa, chodím zcela pravidelně. 
Dílem, abych zastala práci domácího psa, 
dílem abych ti trochu na dvoře a v domě 
pomáhala. Ty sis toho nikdy moc nevšímal, 
ale to nevadí. Pomáhala jsem ti také s prací 
v lese. Hlavně jsem dávala pozor na pytláky 
a včas varovala zvěř před nimi. Občas jsem 
i prohnala zloděje, co kradli dřevo. A hlída-
la děti, aby se neztratily, když zašly do lesa 
moc daleko při sběru lesních plodů, hlavně 
borůvek, malin a lesních hub, a pomohla 
jim najít rychle cestu z lesa ven. Také jsem 
dávala pozor na babky bylinkářky, aby zby-
tečně neničily všechny užitečné lesní byliny 
při svém sběru léčivek. No a nakonec jsem 
dávala pozor na oheň, když si jej při práci 

rozdělali lesní dělníci, aby nezapálili les.“
Šandera se již vzpamatoval z prvního lek-

nutí a hned se jí zeptal, jak to dokázala a 
hlavně kde vzala myslivecký oblek.

„Tak především - oblek jsem si vypůjčila 
u tebe z kůlny na dvoře. Dávno již tam ležel 
odložený. Práci v lese jsem prováděla tak, že 
jsem se objevila vždycky ve vhodné chvíli na 
vhodném místě tak, aby mne jednak všichni, 
jichž se to týkalo, viděli, ale aby nepozna-
li, že to nejsi ty. Jen jsem hrozila hůlkou a 
mávala jakoby rukama. To vždycky stačilo. 
Všichni z tebe mají totiž respekt a vše vždyc-
ky dopadlo, jak mělo. No a tady na dvoře a 
v  domě jsem ti nenápadně pomáhala, jak 
jsem mohla. Proto jsi měl každé ráno vše 
uklizeno a porovnáno.“

Šandera se zastyděl a nevěděl, jak se má 
lišce Elišce za její snahu a pomoc odměnit. 
Hned se domluvili, že již nemusí chodit na 

noc do lesa do své nory, ale může zůstat zde 
v myslivně. Hned ji vykázal místo po svém 
bývalém psovi, které již bylo dlouho opuště-
né. Také ji hned řekl, že za její službu má 
nárok na jídlo a pití – tedy v liščím provede-
ní. Sice to nebudou živé slepice, ale vždy co 
bude jíst on, tak bude jíst i ona.

Liška Eliška byla ráda, že bude na zimu 
v  suchu a teple. Do staré nory ji již zatéka-
lo a byla jí v ní pak zima. Vyřešená starost 
o  jídlo ji také potěšila.

A tak na staré myslivně hospodařili dva 
myslivci. Sice to lidé nepoznali, ale mysleli 
si, že náš starý bručoun nějak ožil a vše je 
opět jak za starých časů. Šandera byl zase 
rád, že není již doma tak sám a navíc, že má 
dobrou hospodyni doma i do lesa.

Ludvík Vrána
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Jak se vydařil konec roku 2014 na Vysoké
Lampionový průvod a hledání pokladu se 

uskutečnily 23. listopadu a stává se již tra-
dicí. Napočítal jsem přes 50 světýlek! Přijeli 
kamarádi a známí z Hanušovic, Malé Mora-
vy, Vojtíškova a Vlaského. Poklad, který byl 
uschován na sjezdovce u Reichlů, se zdárně 
našel a byl spravedlivě dětem rozdělen.

Rodina Liškova zajistila výborné občerst-

vení – 130 langošů a horký čaj, Svobodovi 
přispěli svařákem. Všichni si pochvalovali 
pěknou akci.

Mikuláš 7. prosince přichystal velké pře-
kvapení. Letos jsme měli Mikuláše dva, 
jeden český a druhý slovenský. Oba dopro-
vázeli andělé a malý čertík. Kaple byla tra-
dičně plná, dárečky předány a každý koled-

ník se představil básničkou, nebo písničkou. 
Akci jsme ukončili polokoledou „Vánoce, 
vánoce přicházejí“.

Tím jsme vstoupili do předvánočního reje, 
který zahájil koncert žáků ZŠ Bohdíkov. Při-
jeli posluchači z celého regionu, kaple tradič-
ně zaplněna do posledního místečka. Společ-
ně jsme si zazpívali známé koledy a ocenili 
umění žáků z Bohdíkova. Dík patří vedení 
školy a zejména sbormistryni paní učitelce 
Petře Strakové.

Závěr roku proběhl jako vždy štědrovečer-
ním zpíváním ve 22 hod. v kapli. Na Štěpá-
na byla v hospůdce u Reichlů tradiční soutěž 
o nejlepší slivovici. Silvestra jsme oslavili 
ohňostrojem na centrálním náměstí.

Rok 2015 chystáme s předstihem. Akce, 
jako curling, běh na lyžích, dětský den, odbí-
jená, nohejbal, drakiáda budou opět, ale 
chystáme další vylepšení, se kterými vás 
v  průběhu roku seznámíme. Rozvíjí se slib-
ně též spolupráce s MěÚ Hanušovice, aby 
veškerá finanční tíha nebyla na OÚ Malá 
Morava.

Závěrem děkuji všem nejmenovaným 
sponzorům a spolupořadatelům a zejména 
OÚ Malá Morava za vynikající spolupráci a 
podporu rozvoje osady Vysoká a kaple Fran-
ze Schuberta.

Za všechny osadníky
Mgr. Jaromír Straka

Črty z moravských dějin

Novověk
V letech 1850–1918
K 1. lednu 1850 bylo zrušeno moravsko-

slezské gubernium a Morava se Slezskem 
byly opět plně samostatnými korunními 
zeměmi. Zároveň došlo ke vzniku dvou zem-
ských místodržitelství: moravského a slez-
ského. V rámci centralizace se Moravské 
markrabství podobně jako jiné země moc-
nářství stalo korunní zemí mocnáře a pro-
vincií Rakouského císařství.

Území stávajících moravských enkláv ve 
Slezsku nadále tvořilo (až do roku 1928) spe-
cifické správní území. Na jedné straně bylo 
spravováno slezskými orgány v rámci nově 
vzniklých slezských okresů, avšak platily 
zde moravské zemské zákony, daně odtud 
byly odváděné na Moravu a rovněž se jed-
nalo o jeden z moravských volebních okresů. 
V rámci správní reformy vznikly na Moravě 
dva kraje (Brněnský s 12 okresy a statutár-
ním městem Brnem a Olomoucký s 13 okre-
sy a statutárním městem Olomoucí).

V rozsáhlých okresech existovaly expozi-
tury okresních hejtmanství (Břeclav – expo-
zitura okresního hejtmanství v Hustopečích; 

Moravské Budějovice – expozitura okresní-
ho hejtmanství ve Znojmě; Staré Město pod 
Sněžníkem – expozitura okresního hejtman-
ství v Šumperku; Moravská Ostrava – expo-
zitura okresního hejtmanství v Místku; 
Strážnice – expozitura okresního hejtman-
ství v Uherském Hradišti).

V únoru 1861 byla přijata Únorová ústa-
va, která podávala soubor zemských zřízení. 
Působnost nového zemského sněmu Morav-
ského markrabství a moravského zemského 
výboru byla taxativně vymezena v oblasti 
zákonodárné a správní. V čele zemského 
výboru stál opět moravský zemský hejtman. 
Výbor měl výkonnou a samosprávnou funk-
ci. Zemský místodržitel nebyl však odpověd-
ný zemskému sněmu. V této době jsou kraje 
zrušeny a nahrazuje je 76 „smíšených“ okre-
sů a 2 statutární města (Brno a Olomouc).

V roce 1865 v rámci programu federa-
lizace Rakouské monarchie byla ústava 
zrušena a Vídeň zahájila přímé jednání se 
zemskými sněmy včetně sněmu Moravské-
ho markrabství. Dva roky poté byla přijata 
nová Prosincová ústava liberálního ducha, 
ale bez federalistického pojetí. Zemský sněm 
Moravského markrabství v čele se zemským 
hejtmanem měl 151 poslanců. Moravský 
zemský výbor, jemuž předsedal rovněž zem-
ský hejtman, se ve svých referátech staral 
o  zemskou správu, zemský majetek a pod-
niky, zemědělství živnosti a průmysl, zdra-
votnictví, bezpečnost, vojenské záležitosti 
v zemi, vzdělání, vědu, literaturu a umění, 
veřejné stavby a dopravu a zemské daně. 
O  další tři roky později došlo opět k reformě 
okresů; jejich počet se snížil na 30 a dopl-
nilo je 6 statutárních měst (Brno, Olomouc, 

Jihlava, Znojmo, Uherské Hradiště a Kro-
měříž). Do roku 1908 vznikly další 4 okresy. 
Toto uspořádání s malými změnami trvalo 
až do roku 1928.

Území okresů se dále členilo na soudní 
okresy (některé z nich byly rozděleny mezi 
2  i více politických okresů). Správu smí-
šených a později politických okresů řídilo 
okresní hejtmanství včele s hejtmanem.

1629–1848 Období absolutismu
Obléhání Brna Švédy
V tomto období byla stále více oklešťována 

samostatnost zemských úřadů, jejich místo 
více a více zaujímaly centrální úřady vznikají-
cí rakouské říše. Jejím jednotlivým zemím bylo 
ponecháváno stále méně prostoru na samo-
statná rozhodnutí. Myšlenky česko-morav-
ské jednoty se v tomto období neobjevovaly 
(což bylo dáno nepřitažlivostí Čech té doby) a 
samozřejmé přesvědčení o svébytnosti Moravy 
se rozšířilo do všech vrstev obyvatel Moravy. 
Ve druhé polovině období se vlivem osvícen-
ských myšlenek začínají objevovat novodobé 
národní myšlenky (většina evropských náro-
dů se dotváří v tomto období), které se šíří do 
celé společnosti a nezůstávají omezeny jen na 
vládnoucí vrstvy. V Evropě se vyvíjejí dva typy 
národů – západní typ, v němž je národ určen 
příslušností ke státu a východní typ (ve střed-
ní a východní Evropě, výjimkou je Rusko), kde 
se vzhledem k existenci mnohonárodnostních 
říší vytvořil národ založený na kulturní jedno-
tě (a zejména jednotě jazyka). Během začát-
ku 19. století vzrostlé české národní hnutí se 
pomalu šířilo i na Moravu, jejíž obyvatelé byli 
samozřejmě Čechy považováni za Čechy.

(Pokračování příště)
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Pátý Curling Cup vyhráli Čavojáci z Liberce
Pátý ročník CURLING CUPU se usku-

tečnil v sobotu 7. února ve Vysoké u Malé 
Moravy na kluzišti v Schubert aréně. Turna-
je se letos zúčastnilo deset dvojic. Mezi nimi 
byli i Muzikanti, obhájci prvenství z přede-
šlého ročníku. Dvojčlenná družstva byla roz-
losována do dvou skupin.

Zápasy v zimní aréně začaly o půl jedenác-
té. V poledne jsme už znali pořadí v  základ-
ních skupinách. Soutěžící i diváci se v krát-
ké pauze občerstvili gulášem a pivečkem. 
Libor z hor rozdělil týmy do dvou finálových 
skupin podle pořadí.

Soutěžící používali různé techniky v odho-
zu kamenů. Někteří posílali kameny do cílo-
vého kruhu ze stoje, jiní z pokleku a našli se 
i takoví, kteří si při odhozu lehali na ledovou 
plochu. Počasí přálo, sluníčko svítilo a pěkně 
mrzlo, hrát curling byla paráda.

Po skončení finálových skupin začalo 
drama. Dvojice se seřadily do vyřazovacího 
pavouka. Zajímavostí je, že všechny tři dvo-
jice z finálové skupiny B postoupily do semi-

finále. Ostře sledovaný čtvrtfinálový souboj 
mezi domácími dvojicemi PEPA, KAREL 
- ALENKA, LIBOR z HOR skončil lépe pro 
dvojici pořadatelů. Pikantérií je, že seniory 
porazili v turnaji potřetí za sebou...

V semifinále zabojovali Čavojáci z Liberce a 
přes Luďka se Zuzkou z Vysoké postoupili do 
finále. Dramatický závěr mělo druhé semifi-
nále mezi Mláďátky z Hradce Králové a Alen-
kou s Liborem. Hradečáci měli tři kameny 
blíže středu kruhu, avšak právo hrát posled-
ní kámen v ENDU mělo domácí duo. Alenka 
tajemně pošeptala svému spoluhráči něco do 
ucha, ještě na něj mrkla a Libor z hor svým 
kamenem vyrazil všechny soupeřovy kameny 
ven z kruhu a zajistil postup do finále.

V zápase o třetí místo se dařilo domácím 
Luďkovi a Zuzce, kteří porazili hradecká 
Mláďátka a po zásluze si odnesli pohár za 
třetí místo. Ve finále potvrdili stoupající for-
mu Čavojáci a Alence s Liborem nedali žád-
nou šanci. Za vítězství si do Liberce odvezli 
pohár, pytel briket, kalendář, balík piva a 

spoustu dalších cen.
Pořadatelská dvojice Alenka s Liborem 

nezapomněla ani na další účastníky turnaje 
a jak je u Lužíků dobrým zvykem, tak nikdo 
neodešel s prázdnou. Na cenovém fondu se 
podíleli OÚ Malá Morava, pivovar Holba 
Hanušovice, AZ Ekotherm Šumperk, Darek 
Šumperk, ZAPA beton Šumperk. Občerst-
vení měla pod kontrolou Alenka Turoňová 
a za palačinky pro všechny děkujeme Daně 
Bínové. Servis curlingových kamenů provedl 
Pepa Bína. Dále děkujeme všem hráčům za 
účast v turnaji a už se těšíme za rok na další 
CURLING CUP.

Konečné pořadí v turnaji: 1. Čavojá-
ci Liberec, 2. Alenka+Libor Vysoká, 
3.  Zuzka+Luděk Vysoká, 4. Mláďátka Hra-
dec Králové, 5. Muzikanti Vysoká, 6. M+M 
Vysoká, 7. Pepa a Karel (PAT a MAT) Vyso-
ká, 8. Lišáci Brno, 9. Pepa a Arnošt Vysoká, 
10. U rybníka Vysoká.

Libor Lužík
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Silvestrovský hokejbal na Vysoké

Tradiční silvesrovský hokejbal si při-
jelo do Vysoké zahrát třicet sportovců. 
Družstva byla složená nejen z dospělých, 
ale i dětí.

V turnaji se nejvíce dařilo Brnu 1, které 
angažovalo do turnaje posilu až ze Španěl-
ska - Xaviho Consejsája. Na druhém mís-
tě skončili kluci z Vojtíškova, pod vede-
ním kapitána Martina Tótha. Třetí místo 
obsadil rapotínský Kamion. Na čřtvrtém 
místě skončili hokejbalisté z  Vysoké, 
v  jejichž dresu poprvé nastoupila i Alen-
ka z Vysokého Potoka, která se ve Vysoké 
pomalu zabydluje a domorodci ji už berou 
jako místní inventář. Páté místo vybojo-
valo družstvo Vojtíškova 2.

A na konečném šestém místě se umísti-
li hokejbalisté z Olomóce, v jejichž bran-
ce doslova čarovala Jiřinka Piskořovic, 
která se bez bázně a hany vrhala proti 
střelám soupeřů. V zoufalé situaci si vza-
la na pomoc i odhrnovač na sníh, ale ani 
to nepomohlo odvrátit prohry. V Schubert 
aréně se nakonec sešlo na silvestra kolem 
šedesáti lidí a příjemně si zkrátili čekání 
na půlnoc.

Každé družstvo bylo po turnaji odmě-
něno lahví šampaňského a poslední den 
roku se slavil v plném proudu. K oslavám 
přispělo i podávání občerstvení zcela zdar-
ma. Slavil se nejen silvestr, ale i  krás-
né 35. narozeniny nejmenované slečny. 
Všichni jsme si to užili a už se těšíme na 
další rok. 

Libor Lužík

Akce spolku chatařů a chalupářů 
Vysoká na rok 2015

Únor
 7. 2. Curling – Schubert aréna
 15. 2. Běžecké závody – u kaple Fr. Schuberta
Březen
 Turnaj ve stolním tenise u Lišků
Květen
 Petangue – Schubert aréna
Červen
 6. 6. Den dětí, kuličkiáda ve spolupráci ZŠ Bohdíkov (sbor)
Červenec
 5.-6. 7. Odbíjená, nohejbal – Schubert aréna
Říjen
 3. 10. Drakiáda, vítání občánků
Listopad
 14. 11. Lampionový průvod a langoše u Lišků
Prosinec
 5. 12. Mikulášská nadílka v kapli
 19. 12. Vánoční koncert ZŠ Bohdíkov – sbor
 24. 12. ve 22.00 hod. Zpívání u stromečku v kapli
 31. 12. Rozloučení s rokem 2015, ohňostroj na centrálním náměstí
Na všechny akce budou zváni také občané a děti z Bohdíkova, 
Hanušovic a Malé Moravy. Na akcích se finančně budou podílet MěÚ 
Hanušovice a OÚ Malá Morava. Další sponzorské příspěvky jsou vítány!

Za pořadatele: Mgr. Jaromír Straka


